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Remissvar gällande anmälan om miljöfarlig verksamhet för sortering och
tvättning av MRR massor av kross, sand, grusprodukter och material från
Dösebacka, inom fastigheten Sandlid 1:1, 1:2 i Kungälvs kommun.
Dnr MOBNM 2019-2510
Vi har fått tillfälle att yttra oss över handling daterade 2019-12-16

Bakgrund:
- Verksamhetsområdet ligger över den regionalt viktiga grundvattentäckten Dieseröd
norra SE 643049-127507.

-

Enligt MÖD(2018-10-25) skall hela verksamhetsområdet behandlas som om den
ligger inom tillrinningsområdet för kommunens vattentäckt. Varför riskerna är stora
oavsett var i verksamheten förläggs.

-

I ansökan anges att inte ett enda grundvattenprov uppvisat ett uns av förorening från
verksamheten. Verksamheten med inkommande material har gjorts ihop med
jordframställningen och där har lakvattnet till största delen styrts till Romesjön. Varför
detta inte har kunnat mätas i vattentäkten. Mätningar från verksamhetens lakvattnet
från (vissa mätningar ligger långt över Länsstyrelsens (2016-04-14) föreskriva
gränsvärde på N 1250 μg/l och P 50 μg/l P. Uppmätt i röret N 4200 μg/l och P 870
μg/l. Alltså 2->15 gånger högre!.

-

Ytvattnet från dammarna i täkten leds vidare till en bäck som leder till Vallerån som är
Naturreservat och Natura 2000 område, innan det når Göta älv. Om denna verksamhet
kommer till ger detta ökade risker för det som skall skyddas såsom vattenkvaliten,
botten faunan och fåglarna (tex Strömstare).

-

En återställning av berg- och sandtäkten är nu planerad. Se våra synpunkter från 201909-25.

-

Fortsatt brytning har stoppats av MÖD med hänsyn till riskerna för
dricksvattentäkten.

-

Nu ansöks om miljöfarlig verksamhet genom att ta in om material till berg- och
sandtäkt:s området för sortering, lagring och tvättning av MRR massor av kross, sand,
grusprodukter och material från Dösebacka. Risker finns när allt som material som
behövs för verksamheten kommer utifrån och kan vara mer eller mindre förorenat, och
är okontrollerat. Tex. berg med sprängmedelsrester (kväveutsläpp som nitrat,
ammoniak) , grusprodukter kan innehålla olika föroreningar, för sorteringsverket
(sikten)som använder fogskum(emellanåt) vilket innehåller ospecificerade ämnen.
Samt för arbetsmaskiner som använder bränsle och hydraulolja, och med tillhörande
hantering av dessa.

-

För framtagning av en underhållsplan och uppföljning av arbetet med backsvalorna
bör detta göras tillsammans med Kungälvs ornitologerna

-

Kap2. §3 Här behöver miljöbalkens hänsynsregel användas
Dessa försiktighetsmått skall vidtas så snart det finns skäl att anta att en verksamhet
eller åtgärd kan medföra skada eller olägenhet för människors hälsa eller miljön.
-

Val av plats 6 § För en verksamhet eller åtgärd som tar i anspråk ett mark- eller
vattenområde ska det väljas en plats som är lämplig med hänsyn till att ändamålet ska
kunna uppnås med minsta intrång och olägenhet för människors hälsa och miljön

-

9 kap. 6 a § Miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd
Även om tillståndsplikt inte följer av föreskrifter som har meddelats med stöd av 6 §,
får tillsynsmyndigheten besluta att förelägga en verksamhetsutövare att ansöka om
tillstånd, om verksamheten medför risk för betydande föroreningar eller andra
betydande olägenheter för människors hälsa eller miljön. Se även bifogad bilaga.
Lag (2012:907).

Yrkande:
- Den nysökta verksamheten till täktområdet består av sortering, tvättning och lagring
av 30000 ton/år. Samt tillkommande transporter, maskiner, drivmedel odyl. Detta ger
en stor ökning av föroreningar från framförallt tvättvattnet men även från lakvattnet
även om det är MRR material. Detta blir ett tillskott till den urlakning som blir från
återställningsmaterialet, vilket ger ökade risker för drickvattentäkten. Kap 5.
Vattendirektivet (2000/60/EG) antogs 2000 och syftar till att skydda och förbättra
EU:s alla vatten.
-

Naturskyddsföreningen yrkar på att tillstånd för dessa verksamheter inte skall ges
framförallt enligt miljöbalken Val av plats Kap.2 . 6§. och med hänsyn till
dricksvattentäckten och Vallerån (Naturreservat och Natura 2000).
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